EnergoControl

Termostater med touchskärm - Serie T60
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Att styra och reglera ditt värmesystem är viktigt när du vill ha det optimala inomhusklimatet. Komfort handlar om när temperaturen är “rätt” och det “känns” bra, precis som du vill ha det.
Våra termostater reglerar temperaturen enkelt och exakt, hela vägen till inställt värde. Vi erbjuder en rad
av termostater, med eller utan Wi-Fi anslutning, som kompletterar vårt sortiment av värmestrålare, men de
fungerar även lika bra till andra värmesystem och lösningar.
Vårt nya sortiment uppfyller kraven enligt EU-kommissionens Ekodesignförordning (EU) 2015/1188.

Ett pålitligt utbud av elektroniska termostater för rums/
golvvärme. Skapar optimal komforttemperatur och
förbättrar energieffektiviteten. Håll dig bekväm och kontrollera temperaturen med en programmerbar eller en
smart version av termostaten. Enkel att använda.

Produkt Program
T60-E

Termostat för infälld montering

T60-EW

Termostat för infälld montering, med Wi-Fi funktion

T60-S

Termostat för utanpåliggande montage

T60-SW

Termostat för utanpåliggande montage, med Wi-Fi funktion

ES-T60

Tillbehör, extern golvgivare, NTC 10 kΩ, 3 meter

Teknisk Specifikation

Funktioner
• Adaptiv kontroll för komforttemperatur
• Smart och optimal funktion - Beräknar när uppvärmningen ska starta, för att uppnå önskad temperatur vid
behov
• Klarar de nya kraven i EU:s EcoDesign direktiv
• Funktion för ”öppet fönster”
• Reglering av värmesystemet med möjlighet av tre givarapplikation: intern rumsgivare som standard, samt
med tillbehören extern rumsgivare eller golvgivare
• Programmerbar kalender för inställning av egen framställd plan, av temperatur och värmekomfort

85-230VAC, 50/60Hz

Egenförbrukning viloläge

< 1,0W

Märkström / Utgångsrelä

16A resistiv last, 230V

Inställbart temperaturområde

5-45°C

Temperaturbegränsning, golv

20-45°C

Kopplingsdifferens

±0,5°C

Fuktgivare, luft

0-100%
Tre programmerbara lägen:
Veckodag/Helg (5 + 2)
- redigera 4 tidsperioder per dag
Sju dagars programmering (7)
- redigera 4 tidsperioder per dag
24 timmars läge
- redigera 4 tidsperioder

Drift och regleringslägen

Timer/Boost läge:
- aktivera och justera en boostperiod upp till 24 timmar, inom
ett inställningsbart temp.område
Hemma/Borta läge:
- termostaten sätter på värmen
om rumstemperaturen sjunker
under inställt värde.
Semesterläge:
- kalenderbaserad och programmerbar i förväg.
Off läge:
- med inkluderat frysskydd och
inställbart temperaturområde

Batteri backup

2 månader

Trådlös standard

Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4G)

Skydds- och kapslingsklass

Class II - IP20

Mått, storlek (H/B/D)

86/96/14 mm, infälld montering
86/96/32 mm, utanpåliggande

Inbyggnadsdjup

30 mm, vid infälld montering

Driftlägen
• Flera flexibla programmeringslägen
• Timer/Boost läge
• Hemma/Borta läge
• Semesterläge

CC-mått, monteringshål

60 mm

Anslutningsplint

2,5 mm², skruvklämma

Anslutningskabel max

2,5 mm²

Display, mått

3,5” färg, kapacitiv pekskärm

Display, upplösning

480x320 TFT

Fjärrstyrning/Distanskontroll
• Användaren kan enkelt övervaka, styra och programmera Wi-Fi-termostaterna, T60-EW och T60-SW, med
en gratis App för iOS eller Android
• T60-EW och T60-SW stödjer Amazon Echo and Google
Home röststyrning, fn endast på Engelska

Valfri extern golvgivare

NTC (10 kΩ), Class II

Valfri extern rumsgivare

NTC (10 kΩ), Class II

Max förlängning givarkabel

50 m, 2 x 1.5 mm²
LVD 2014/35/EU
EMC Directive 2014/30/EU
RoHS Directive 2011/65/EU
RED 2014/53/EU
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Attraktiv Design
• Platt frontdel, med kapacitiv pekskärm i fullfärg
• Enkel navigering i menyval
• Bläddra för listval
• Nio olika språkval
• Låsbar display, för att förhindra justering, av obehöriga
personer
• Lätta och användarvänliga inställningar
• Enkel installation, monterbar utan externa ramar eller
frontkåpor

Anslutningsspänning

